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Závodník
M Y V ÚS TAV E

My, národ slovenský, pamätajúc na po-
litické a kultúrne dedičstvo svojich 

predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov 
o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmys-
le cyrilo-metodského duchovného dedičstva 
a historického odkazu Veľkej Moravy, vy-
chádzajúc z prirodzeného práva národov na 
sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národ-
nostných menšín a etnických skupín žijúcich 
na území Slovenskej republiky, v záujme trva-
lej mierovej spolupráce s ostatnými demokra-
tickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie 
demokratickej formy vlády, záruk slobodné-
ho života, rozvoja duchovnej kultúry a hospo-
dárskej prosperity, teda my občania Sloven-
skej republiky uznášame sa prostredníctvom 
svojich zástupcov na tejto ústave: (…)

Dovolili sme si citátom z preambuly 
Ústavy Slovenskej republiky pripomenúť 
včerajšie 19. výročie od prijatia tohto zá-
kladného zákona a to dňa 1. septembra 
1992 o 22:26 hod. počtom 114 hlasov po-
slancami Slovenskej národnej rady. Štátny 
sviatok sme tu v Martine oslávili ďalším 
festivalovým dňom, ktorý je v plnom prúde. 
Ústava bola podpísaná 3. septembra 1992 
v Rytierskej sieni Bratislavského hradu. 
To znamená len niekoľko týždňov pred 70. 
ročníkom Scénickej žatvy.

Keďže predpokladáme, že – ako sa 
zvykne hovoriť – každý Ústavu pozná, ale 
nikto ju nečítal, dovoľujeme si nižšie uviesť 
niekoľko článkov, ktoré môžu byť zaujíma-
vé pre pracovníkov v oblasti umenia a kul-
túry.

Zároveň by sme pri príležitosti 89. 
ročníka Scénickej žatvy radi inšpirovali 
slovenských divadelných tvorcov citátmi 
z článkov Ústavy k vzniku tzv. politického 
divadla. V duchu sentencie, že divadlo sa 
dá urobiť aj z telefónneho zoznamu alebo 
cestovného poriadku.

Teraz už ale sľúbené články:
(pokračovanie na strane 9)

JA n ků A 89.

Ako malé dieťa som niekoľko sezón od-
sedel v hľadisku kina v Poltári, kde 

matka účinkovala v Amatérskom súbore 
pri JRD Pokrok Poltár. Dokonca som pre 
súbor vytvoril aj niekoľko plagátov. Na zá-
kladnej škole som bol pionier pre všetko 
(od spievania, recitovania až po krátke di-
vadielka, v ktorých som účinkoval a ktoré 
písala spolužiačka, meno ktorej si už ne-
pamätám). Obradom skutočnej divadelnej 
iniciácie som však prešiel až na Umeleckej 
priemyslovke v Kremnici, kde som sa kon-
frontoval s kremnickým divadelným záze-
mím. Neskôr v Lučenci a tak dále…

k nopoVá A 89. rok

V roku 1989 som mala necelých osem ro-
kov, takže moja divadelná skúsenosť 

bola veľmi, ale veľmi obmedzená. Mali sme 
doma také malé hračkárske bábkové di-
vadielko a neustále som rodičom a bratovi 
predvádzala nejaké výjavy na pomedzí roz-
právky, fikcie a odpozorovanej skutočnosti. 
Chodili sme však pravidelne do Bábkového 
divadla na Rázcestí a samozrejme (keďže po-

chádzam z Banskej Bystrice) som si zamilo-
vala pána Anderleho a jeho veselého Gašpar-
ka. To bol práve ten dôvod, prečo mi rodičia 
museli kúpiť spomínané bábkové divadielko. 
Ak sa však zamyslím len nad ’89. rokom, ten 
pre mňa nijakou výraznou skúsenosťou na 
poli divadelného umenia nebol. Ak nepočí-
tam samozrejme to, že televízia bola vtedy 
plná hercov z divadla. Títo však vtedy ne-
hrali – štrajkovali a pamätám si, že sme ako 
deti s obľubou napodobňovali onen výkrik 
„Utvorte koridor!“ a „zobrali nám tvár!“. Tak-
že nejaké to mimesis tam predsa len bolo.  

k A rol HorVáT H  
A rok ’89

V roku 1989 som napísal a zrežíroval jed-
no mimoriadne zlé predstavenie. Na 

okresnej prehliadke som sa opil a otravoval 
som porotu  rečami o podstate umenia. As-
poň som si to myslel. V skutočnosti som tre-
pal úplné hovadiny a ešte som mal k tomu 
aj príšernú artikuláciu. Cestou z prehliad-
ky som pokračoval v pití a vrieskal som na 
celý autobus, že o rok im ukážem. Boli to 
krásne časy. Na rozdiel od dneška som mal 
nástojčivý pocit, že mi je všetko jasné.

Téma: AD Revolution
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Za plotom

Z á k A M E n n é Z A pl o T oM

Súbor Prvosienka zo Zákamenného pre-
zentuje ostatné roky stabilnú úroveň. 

Túto sezónu uviedli inscenáciu Za plotom 
inšpirovanú knihou Chlapec v pásikavom 
pyžame. Súbor si zvolil náročnú predlohu, 
no zvládol ju výborne – žiadne popisné, 
naivné, falošné gestá. Režisérka Zuzana 
Demková zvolila vhodnú formu. Inscenáciu 
zbavila reálií koncentračného tábora. Prí-
beh teda môže byť príbehom akéhokoľvek 
zla, ktoré je zhodou náhod donútené zažiť 
dôsledky vlastného konania a zaplatiť zaň 
životom vlastného dieťaťa. Podľa toho, či 
divák pozná knižnú predlohu, resp. film si 

môže odčítať konkrét-
ny príbeh, alebo si ho 
podľa svojej predsta-
vivosti variovať. 

Súbor Prvosien-
ka inscenoval prí-
beh ako nonverbálne 
divadlo s prvkami 
tanca. To, čo sa odo-
hrávalo za plotom – 
v koncentračnom tá-
bore, zobrazili herečky a herec tieňohrou. 
To, čo sa odohrávalo na slobode, hrali pred 
plátnom. Herecký prejav bol spontánny 
a prirodzený. Členky a člen súboru zjavne 
vedia, čo hrajú a prečo to hrajú. Forma ich 

nezvádza k citovému vydieraniu diváka ani 
k použitiu klišé.

Inscenácia Za plotom je ukážkou čírej 
detskej dramatickej tvorivosti a je výbor-
ná.  Lenka DZaDíková

J E T o o dE ť ocH, k T or é di VA dl o 
robi ť cHcÚ

Rozhovor s režisérkou inscenácie Zuzanou 
Demkovou.

Máte know how pre prácu s deťmi? ako 
sa vám podarilo za krátky čas vybudovať 
z prvosienky  výnimočný súbor?

Nemyslím si, že je to nejaký výnimočný 
súbor. Sú to decká, ktoré radi robia diva-

dlo, a hlavne pohybové divadlo. Nie je to 
moja, ale ich zásluha. Milujú ho, žijú ním, 
sú ochotné tráviť aj pol prázdnin pri nácvi-
koch. Je to všetko o deťoch – majú to v sebe, 
chcú to robiť. Našli sme formu divadla, kto-
rá ich baví a tým pádom sme sa posunuli.

ako k vám pribúdajú noví členovia?
Pracujeme ako krúžok pri škole. Sme 

podelení po skupinách, pretože nie všetci 
sú pohybovo nadaní. Iná skupina robí di-
vadlo poézie a tak podobne. Dokopy máme 
40-50 detí. Niektoré vydržia, iné po roku 
odídu, lebo je to drina.

Impulz na inscenovanie práve tejto pred-
lohy – knihy Chlapec v pásikavom pyžame 
vyšiel od detí?

Impulz vyšiel odo mňa. Túto tému sme 
chceli s manželom inscenovať už dávnejšie, 
ale čakali sme, kým deti vyzrejú.

-ldz-

Hlboko estetizujúca, vysoko artistná in-
scenácia Za plotom súboru Prvosienka 

zo Zákamenného hovorí o nepochopiteľnej 
hrôze holokaustu, o ťažko artikulovateľ-
nej a nevysvetliteľnej vysotenosti a utr-
pení ľudí, ktorí ešte prednedávnom boli 
kamarátmi, susedmi, známymi. Hovorí 
o chladnej beštialite, o hranici ľudskos-
ti v krehkých, krásnych, poctivo a citlivo 
komponovaných obrazoch. 

Režisérka Zuzana Demková v kultivova-
nej a dekoratívnej inscenácii využíva prvky 
baletnej pohybovej štylizácie, ktorú účin-
kujúci zvládajú výborne, a ktorá slúži ako 
hrôzostrašne harmonický kontrast oproti 
obludnostiam. Čistý biely horizont určuje 
priestor ľudskej existencie. Pri začiatoč-
nej idyle ešte nemajú zmysel protikladné 

pojmy ako ty a ja, tu a tam, vonku a vnút-
ri, náš a váš, domáci a cudzí. K telu patrí 
prirodzene tieň, rub a líce patria k sebe. 
Do siluety jedinca sa zmestí celý kolektív. 
Z celistvosti sa stane o chvíľu rozpoltenosť, 
z raja peklo, z radostných hier mechanické 
vykonávanie pokynov, zo slobody väzenie. 
Cylinder elegantného pána je vymenený 
za vojenskú čiapku. Rozmanitosť sa zmení 
na uniformnosť. Radosť, bolesť sú rovnako 
rozprávkové a ladné. 

Javiskovej existencii chýba konkrétnosť 
a detail, dekorativita a kultivovanosť skrý-
vajú zovšeobecnené situácie. Demonštrujú 
sa mechanizmy, indi-
viduálne príbehy sa 
nerozprávajú. Tieňo-
hra slúži ako adek-

vátny prostriedok demonštrácie straty 
tváre, premeny na vykonávateľa moci. Ale 
rodinné štastie otca a dcéry sú vykreslené 
ako archetypálna blaženosť, ako univer-
zálny súzvuk. Mnohovrstevné, asociatív-
ne obrazy stromu života a zániku s dvoma 
tvárami zostanú skôr záhadami a enigma-
tickými výjavmi, než presne určeným vý-
znamom. Po fatálnom usmrtení vlastného 
dieťaťa ostáva otvorené, či poetický obraz 
detí pohltených cylindrom je ďalšou meta-
forou skazy alebo návratom do nevinnosti, 
kúzlom obrátiteľného času.

  MIkLÓS FoRGáCS

Máme hole v ruce!

kriticky proti násiliu

beseda na Februárke
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Máme hole v ruce!

Scénické miniatúry sú takmer vždy vítaným a príjemným 
spestrením programu SŽ. Malý časový priestor a limi-

tovaný počet účinkujúcich síce silne obmedzujú tvorcov 
v koncipovaní zložitejšieho tvaru, zároveň ich však nútia 
k až minucióznej práci s jednotlivými zložkami miniatúr. 

Košická miniatúra, vychádzajúca z textu H. Ch. An-
dersena, zaujala výraznou výtvarnou zložkou, viacerými 
gagmi orientovanými na staršie deti a disponovanými in-
terpretkami. Výrazné krátenie textu a zvýšený dôraz na 
rytmizáciu prispeli k dynamike inscenácie, miestami však 
dostali príbeh na hranicu zrozumiteľnosti (nie však za ňu).

Miniatúra Dve sestry bola nápaditým a veľmi vydare-
ným posunom Navrátilovej predlohy. Vtipná a čarovne ero-
tická poézia pre začínajúcich tínedžerov odrazu dostala 
jemne ironizujúci podtext tým, že ju komentovali mladšie 
sestry objektov ľúbostného vzplanutia, s výrazným sekun-
dovaním zamestnankyne cukrárne. Spojenie kvalitných 
a skúsených tvorcov (Zdenka Brozová a Jaro Broz), čarov-
ných interpretiek a vďačného a chápavého obecenstva vy-
tvorili zážitok, ktorý si budem ešte dlho pamätať.

A púchovská anekdotická miniatúra bola príjemnou, 
veselou a výborne zvládnutou bodkou za vydareným odpo-
ludním.    Karol HorvátH

k r áT k E, A l E V ESEl é

Tri štvrtkové scénické miniatúry spája zmysel pre hu-
mor, iróniu a nadsádzku. Všetky predstaviteľky (vo 

všetkých prípadoch išlo o dievčatá) sa zmocnili svojich úloh 
s chuťou a, čo bolo podstatné pre komický efekt, s odstu-
pom. U viacerých sa ukázali pohybové danosti, u všetkých 
treba popracovať na reči a výslovnosti. 

Prvá miniatúra Tak, ták, tááááák zobrazila život zvierat 
na jednom dvore. Herečky umne využili maňušky aj scénu, 
ktorá pozostávala z deravej plachty zavesenej na šnúre. Bez 
toho, aby si to predstaviteľky uvedomili, ponúkli pohľad na 
svet dospelých, v ktorom relativizácia smrti vtáčika počas 
ich detskej hry nadobúda obludné rozmery. 

V poradí druhé sa predstavili Dve sestry, ktoré vznik-
li na motívy Diskotéky L Jána Navrátila. S pomocou dvoch 
stoličiek, klobúka a šiltovky dve kamarátky predvádzajú 
ľúbostné vzplanutie, ktoré vzniklo medzi sestrou jednej 
a bratom druhej kamarátky. Pozorne prečítaný text nieke-
dy rušia príliš ilustračné akcie a deklamácia textu, čo spo-
maľuje vnútornú dynamiku miniatúry. 

Nefunguje je názov tretej miniatúry, ktorej vznik inšpi-
rovala osobná skúsenosť jednej aktérky a tiež príbehy Ha-
liny Pawlovskej. Je to vtipná anekdota o dievčine, ktorá si 
vyvrtla oba členky a keďže nechodil výťah, musela celý deň 
čakať dole na opravára, lebo sa nemohla dostať na 12. po-
schodie. Postavy predstavili dievčatá s nadsádzkou, v šty-
lizácii, ktorá bola vtipná, ale v pohybe boli ešte málo uvoľ-
nené. Rovnako by sa žiadali dynamickejšie zmeny medzi 
jednotlivými postavami, ktoré Júlia, čakajúc na opravára, 
stretáva.  dária F. FeHérová

» autor: J. Broz na motívy J. Navrátila ~ réžia: Zdena Brozová ~ DDS Dobrozvíťazí ~ Nižná «

Dve sestry

kriticky proti násiliu

» autor: H. Ch. Andersen, M. Harčaríková ~ réžia: Marica Harčaríková ~ DDS Hastroši ~ Košice «

Tak, ták, tááááák

» autori: P. Hudák, H. Pawlovská ~ réžia: Peter Hudák ~ DDŠ Ochotníček ~ Púchov «

Nefunguje

Dve sestry

Tak, ták, tááááák

nefunguje



Festivalový denník č. 2 SCÉNICKÁ ŽATVA 2011 2. septembra 2011

» 4

k T o cHcE, T E n Si cES T u náJ dE

Rozhovor s Petrom Hudákom, Zdenou Brozo-
vou, Maricou Harčaríkovou, Evou Koppero-
vou a Evou Jacevičovou

v bulletine spomínate, že inšpiráciou na 
vytvorenie divadelnej miniatúry nefun-
guje, bola žiaľ aj osobná skúsenosť jednej 
z protagonistiek. Môžete čitateľom priblí-
žiť, čo sa odohralo?

P. H.: Evka Kováčová sa raz ponáhľala na 
našu skúšku. Šla na korčuliach, spadla a veľ-
mi bolestivo si vytkla koleno. Odohralo sa to 
pred supermarketom Lidl, ktorý je v Púcho-
ve jedno z najfrekventovanejších miest. Na-
priek tomu, ju nikto viac ako polhodinu ne-
registroval. Nevšímavosť a arogancia okolia 
je dnes už v takom štádiu, že aj úraz malého 
dievčaťa sa vníma bez povšimnutia.

aké podnety potrebuje DS ochotníček ku 
svojej tvorbe?

P. H.: Mám pocit, že niekedy bolo viac 

tvorivých dielní. Kvôli ich nedostatku sa 
mnohokrát točíme v bludnom kruhu. Po-
tom, keď príde napríklad Prvosienka z Ora-
vy s trošku novým vetrom, musí nutne 
medzi nami zasvietiť. Taktiež chýba nová 
literatúra, premyslený systém workshopov, 
ktoré by od toho najspodnejšieho stupienka 
postupovali vyššie. Chvalabohu vychádza 
Javisko, v ktorom sú články o detskom di-
vadle, dramatickom texte, javiskovej reči, 
scénickom pohybe. To sú častokrát témy, 
ku ktorým sa človek začínajúci v detskom 
divadle, nemá ako dostať. Aj napriek tomu, 
že je tu dnes internet. Pravdou však je, že 
kto chce, ten si cestu nájde.

Literárnou predlohou divadelnej minia-
túry Dve sestry sú verše Jána navráti-
la z knihy Diskotéka L a miniatúry Tak, 
Ták, Tááááák rozprávka H. Ch. anderse-
na na dvore kačiek. Prečo ste siahli práve 
po týchto autoroch?

Z. B.: Diskotéku L som čítala ešte v pu-
berte a zanechala vo mne veľmi príjemný 

pocit. Prednedávnom som ju dala prečítať 
aj mojej dcére, ktorá v miniatúre hrala, 
a rovnako sa veršami nadchla. V knihe je 
však veľké množstvo básničiek, z ktorých 
výber urobil môj manžel.

M. H.: Knihu Neznáme rozprávky o an-
jeloch, ľuďoch a zvieratkách som mala v ru-
kách už dávnejšie. Prednedávnom som však 
zistila, že ju čítajú aj moje žiačky, ktoré ju 
priniesli na dramatický krúžok. V prvom 
rade sme nemali cieľ vytvoriť ucelený tvar. 
Postupne sme na rôzne rozprávky vytvárali 
herecké etudy, až vznikla táto miniatúra.

Pre aké vekové kategórie sú určené vaše 
miniatúry?

Z. B.: Dve sestry určite nie sú pre deti, 
ale skôr pre dospievajúcich alebo dospelých 
divákov. Podľa mňa by tomu malé deti ne-
rozumeli, respektíve našli by si svoju rovi-
nu. Komickosť skôr odčíta staršie publikum. 
Dnes sme zažili úplne krásne reakcie.

M. H.: V našom prípade vďaka vizuálnej 
stránke môžeme mať aj detského diváka a 

myšlienkou  možno aj staršieho. Predpo-
kladám, že každý si dokáže niečo nájsť. 

ako vnímate vy a ako deti vašu divadelnú 
spoluprácu?

E. K.: Myslela som si, že to bude ťažšie, 
ale v konečnom dôsledku je to pre mňa 
veľký relax, dokonca naplnenie sna ako 
realizovať určité veci na javisku. Deti sú 
veľmi kreatívne, množstvo nápadov vychá-
dza práve z nich. Ja som iba koordinátorka, 
ktorá vyhadzuje niečo nadbytočné. Základ, 
ktorý vytvoria nechávam a lepím ho doko-
py. Osobne sa mi už viackrát robilo lepšie 
s malými deťmi ako so staršími.

E. J.: Tridsať rokov učím deti v drama-
tickom krúžku. Nie sme režisérky, v popi-
se práce vôbec nemáme to, aby sme robili 
divadlo. Našim najvyšším cieľom je deti 
kultivovať, vychovávať, dať im priestor, 
v ktorom môžu medzi nimi vznikať sociál-
ne väzby.

E. K.: S deťmi priam rodinný vzťah. Aj 
teraz som dostala od nich ponuku, či by ma 
mohli pred všetkými volať mama.

E. J.: Samozrejme aj mne sa to stáva, 
hlavne pri mladších. Napriek tomu, že si 
s deťmi netykám, cítim, že ten vzťah je na-
toľko priateľský akoby sme si aj tykali. Sú 
to vzťahy, ktoré sa pestujú aj keď sú už deti 
dávno z krúžku preč. Je to až obdivuhodné.

  –SaP–

beseda na Februárke

Dve sestry

Janko ½jenko

nefunguje
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Pískací deň

Máme hole v ruce!
robi ť di VA dl o S dE ť M i  

M á Z M YSEl

V poobednom detskom bloku sme mohli 
vidieť dve inscenácie. Prvá bola poku-

som o inscenovanie veršov, druhá pokusom 
o inscenovanie známej rozprávky v novšom 
prevedení.

Detský recitačný kolektív ALFA pri Zá-
kladnej umeleckej škole v Humennom má 
už s inscenovaním tvorby Daniela Heviera 
skúsenosti. Ide o autora, ktorý sa dlhé roky 
venuje písaniu pre deti a zdá sa, že mladú 
generáciu stále oslovuje. Jeho nazeranie 
na svet a medziľudské vzťahy totiž pod-
lieha značnej dávke hravosti a sviežosti. 
Hevier rozumie detskej duši i mysleniu, 
pretože sa na bežné javy pozerá detskými 
očami. Otvára tým možnosť pozrieť sa na 
bežné veci z iného uhla pohľadu a to, čo po-
važujeme za zdanlivo okrajové a v poriad-
ku sa zrazu môže javiť aj celkom naopak. 
V podobnom duchu postupujú tvorcovia 
inscenácie Pískací deň. Na javisko prinies-
li Hevierove verše z jeho populárnej knihy 
Päťka z nudy. Konkrétne sú to úryvky troch 
básní Foter píska, Černoch rodiny a Hovor-
ca detí, ktoré tvorili kostru inscenácie. Na 
ňu (teda na básne) sa postupne nabaľovali 
vlastné hravé interpretácie detí. Vyjadrili 
v nich pomocou jednotlivých rekvizít, píš-

ťaliek a vankúšov svoj postoj k nastoleným 
témam. Tak sme sa v prvej časti inscená-
cie mohli stretnúť s autoritatívnym otcom, 
ktorý bol doslova policajtom obmedzujúcim 
slobodu detí. S detskou snahou oslobodiť sa 
od strachu a šikany rodiča. V druhej časti 
zas s pocitom dieťaťa, že je využívané na 
neobľúbené domáce práce, hoci svet ponú-
ka toľko možností zmysluplnejšieho tráve-
nia času. V tretej, poslednej časti vstúpil 
na scénu hovorca detí – ich strážny anjel, 
ktorý si noc čo noc aspoň vypočuje ich taj-
né prosby a túžby. Mladí herci vymysleli 
pod ich pedagogickým vedením nespočet-
né množstvo originálnych i vtipných si-
tuácií, ktorým nechýbala pointa a názor. 
Pokúšali sa o zobrazenie vzťahov i situácií, 
ktoré boli zrozumiteľné a ľahko čitateľné. 
S pôvabom prechádzali do rôznych polôh, 
od cvičných etúd, cez metaforické obrazy 
až po dnes mladým ľuďom veľmi blízky rap 
ako vyjadrenie nesúhlasného postoja voči 
konvenciám a autoritám. Inscenácia v sebe 
vhodne skĺbila viaceré prvky – relevantnú 
tému, hravé inscenačné uchopenie a ne-
smierne dôležitý bol práve pedagogický 
aspekt.

Detský recitačný kolektív AMOS sa 
nám predstavil s inscenáciou rozprávky 
o Jankovi ½jenkovi. Už samotný názov dáva 
tušiť, že pôjde o trochu prerobenú verziu 

známej rozprávky, prispôsobenú potrebám 
a možnostiam inscenačnej práce so žiakmi 
1. a 2. ročníka ZUŠ. Novej verzii rozpráv-
ky nechýbal humor, nadhľad a jednoduchá 
výstavba príbehu. Napriek tomu práve prí-
behu možno vyčítať isté nedostatky, najmä 
v naračnej rovine. Detskí herci (4 dievčatá) 
však jednotlivé výstupy predviedli suverén-
ne a nikoho nenechali na pochybách, že ich 
hrať divadlo baví, rozumejú tomu, čo hrajú 
a ako to hrajú. Práve preto si mohli dovo-
liť pohrávať sa bez ťažkostí s žánrom, for-
mou, významami, prinášať vlastnú vtipnú 
interpretáciu obohatenú jemnou iróniou. 
Detský herecký prejav dievčat bol nesmier-
ne spontánny, ale disciplinovaný. Bez prob-
lémov zvládali nápaditú hru s rekvizitami 
a rozohrávanie vzájomných vzťahov, napo-
dobňovanie dramatických typov postáv. Za 
povšimnutie stojí ich rečová kultúra, ale aj 
to, že sú si vedomé svojich devíz (vyplýva-
júcich z naturelu, veku, dispozícií a šarmu) 
a vedia ich náležite využiť. Za touto insce-
náciou je cítiť systematické, premyslené ve-
denie zo strany pedagóga a určite i nemalý 
herecký potenciál. Inscenácia bola vhodne 
prispôsobená schopnostiam malých here-
čiek. Je určite výbornou motiváciou pre ďal-
šiu dramatickú tvorbu, pretože jej nechýba 
to podstatné – radosť na javisku a pozitívna 
divácka odozva.  eLena knoPová 

Z AčAť S dobrý M di VA dl oM 
V M l A doM V Eku

Radostný pocit zanechalo predstavenie 
Janko ½jenko dievčat zo súboru Amos 

zo Spišskej Novej Vsi. Prirodzená „rozkoš-
nosť“ malých herečiek s mašľami vo vla-
soch nie je krycím manévrom, v miniatúre 
je aj zreteľný divadelný vklad. Pod vedením 
režisérky Evy Kopperovej pracujú dievčatá 
dôsledne a nápadito so štyrmi polienkami. 
Inscenácia je teda „obojsmerná“ – divákom 
prináša pozitívnu energiu a herečkám prvé 
skúsenosti s divadlom. Režisérka pracuje 
so zvolenými rekvizitami tvorivo a zároveň 
rešpektuje prirodzenosť herečiek vlastnú 
ich veku a skúsenostiam. Hoci v inscená-
cii vidieť vklad pedagogičky, dievčatá stále 
hrajú s radosťou a nadšením. 

Nemenej radostná bola inscenácia star-
ších dievčat z Humenného – súboru Alfa. 
Pískací deň je montážou troch básní Dani-
ela Heviera . Režisérka Eva Jacevičová pra-

covala s jednoduchými rekvizitami – píš-
ťalkami, vankúšmi. Aj tu ide o spontánnu 
a hravú detskú dramatickú tvorivosť. Sú to 
však už dievčatá, s ktorými by sa dala pre-
cizovať aj herecká práca – narábanie s pau-
zou, či dôslednejším výrazom.

Divadlo nie je ako gymnastika, deti 
s ním nemusia začínať už v štyroch rokoch. 
Ale neškodí to. Členky spomenutých súbo-
rov si vďaka svojim pedagogičkám začali 
budovať pevnú divadelnú pôdu, na ktorej 
môžu ďalej stavať.  Lenka DZaDíková

» autor: Š. Šimko ~ réžia: Eva Kopperová ~ DRK Amos ~ Spišská Nová Ves «

Janko ½jenko

kriticky proti 
násiliu

Pískací deň
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Máme hole v ruce!
poSl Edn é pokÚšA n i E  

JA n Y Z A rcu

Hra Druhá smrť Jany z Arcu nie je histo-
rická hra. Bulharský dramatik S. Ca-

nev ju napísal v časoch reálneho socializmu 
a skrýva sa v nej podobenstvo o manipulá-
cii ľudstvom a zrade či vernosti pravde. Lu-
čeneckí divadelníci sa rozhodli obísť túto 
politickú vrstvu hry. Redukovali aj filozofu-
júce tirády a sústredili sa na rýdzo ľudský 
problém, na princíp slobody v živote člove-
ka, na tému pravdy, odmietnutia manipulá-
cie. Dramaturgickou úpravou získala novú 
pozíciu postava Boha (Š. Csák) – nie je to 
láskavý stvoriteľ a ochranca, ba ani pán 
všetkého tvorstva, ktorý sa aj trochu čudu-
je, čo sa to na tom jeho svete deje. V insce-

nácii V. Sadílka je to skôr pragmatik, ba až 
manipulátor, ktorý nabáda Janu, aby prija-
la podmienky vrchnosti, zahrala rolu odvo-
lávajúcej kajúcnice a zachránila si svoj ži-
vot. Je to trochu aj akási nebožská komédia 
– povedané s Krasińskym. Rola Jany z Arcu 
je v Canevovej hre vlastne dvojdomá. Na ja-
visku existuje herečka, uväznená herečka, 
ktorá študuje úlohu Jany a ktorá sa s ňou 
identifikuje, osvojuje si jej životné postoje 
i kategorickú vernosť ideálom.

Vzácnou devízou súboru J. Kármána je 
už dávnejšie herectvo. Uznanlivo sme ho 
napr. prijali v inscenácii Karáskovho Peró-
nu. Nie inak je to aj v tomto prípade. Navy-
še pred rokmi búrlivácky režisér V. Sadílek 
„skrotol“ a našiel zaľúbenie v hereckom 
divadle, v divadle, ktoré nie je režisérskou 
exhibíciou, ale gros svojho posolstva vyjad-
ruje cez herca. Výkon Zsófi Müllerovej je 
herectvom zrelým, vnútorne bohato štruk-
túrovaným a dvojdomosť svojej postavy vie 
vyjadriť v širokej škále – predovšetkým 
verbálneho konania. Napokon celej insce-

nácii dominuje verbálne konanie, ale re-
žisér s hercami dokázal vytvárať aj dobre 
pôsobiace javiskové obrazy. Kat G. Erdélyi-
ho je tiež suverénna javisková postava, ale 
úprava mu trochu ubrala na realizačných 
možnostiach.

Scénografia M. Lacka je pomerne pasív-
nym faktorom inscenácie. Väzenie obložené 
drevom už avizuje budúcu hranicu, na kto-
rej Janu napokon upália, je vstupný symbol, 
ale tým sa príbeh končí. Pravdaže s výnim-
kou v pozadí sochy ukrižovaného Krista, 
vedľa ktorého  vyčkáva na svoju príležitosť 
Boh, adjustovaný hercom i výtvarníkom ako 
plážový inžinier. Jeho miesto v záverečnom 
akorde inscenácie zaberie Jana spaľovaná 
plameňmi skutočného ohňa i plameňmi ľud-
skej netolerancie, nenávisti a pýchy.

Priznám sa, že po maďarsky viem iba 
pár desiatok slov. Hru však poznám a v lu-
čeneckej inscenácii som sa nestratil, aj 
preto, že herecká akcia a režijné vedenie 
poskytovalo dostatok informácií a podne-
tov.  vLaDIMíR ŠTeFko

V prvom rade treba na tomto mieste 
skonštatovať, že predstavenie Druhá 

smrť Jany z Arcu sa odohralo v maďarskom 
jazyku bez prekladu do slovenčiny.  Maďar-
činy neznalý divák preto mohol iba odčí-
tavať podľa divadelných akcií, mizanscén, 
obrazov, ktoré na javisku vznikli, o čo 
vlastne ide. 

V deji sa veľa neodohráva. Je to disku-
sia medzi Janou z Arcu, Bohom a Katom, 
Janine myšlienky pred popravou. Herečka 
predstavujúca Janu (Zsófi Müller) zaujala 
svojím expresívnym prejavom, pričom vy-
rovnala stíšené a hlasné polohy. Použila 
rôzne prostriedky, aby oddialila, zmenila 
svoj osud, kladie otázky. 

Režisér akciami veľmi čitateľne načrtol 
vzťahy medzi postavami a ich zaradenie 
v situáciách. Dalo sa preto aj bez znalosti 
maďarčiny porozumieť mizanscénam. Scé-
nografia od začiatku odkazovala na koniec. 
Šopa, v ktorej sa Jana ukrývala, bola záro-
veň aj hranicou, na ktorej ju upálili. 

Vďaka hereckým výkonom, ktorým 
dominovala predstaviteľka Jany, úroveň 
predstavenia zodpovedala profesionálnym 
nárokom.  dária F. FeHérová

» autor: S. Canev ~ réžia: Vladimír Sadílek ~ DS J. Kármána ~ Lučenec «

Druhá smrť Jany z Arcu

kriticky proti 
násiliu

M E nši n Y SÚ MoJ E Spr i A Z n E n é 
dušE

Rozhovor s Vladimírom Sadílkom, režisérom 
inscenácie Druhá smrť Jany z Arcu. 

Je to slovenský súbor, ktorý hovorí po ma-
ďarsky?

Súbor sa skladá zo 70% zo Slovákov 
a 30% je maďarská herečka z Budapešti. Je 
to čerstvá absolventka hereckej školy. Ďalší 
dvaja herci z tejto inscenácie hovoria aj po 
slovensky, aj po maďarsky. Jeden je profe-
sorom na strednej stavebnej škole, učí ma-
ďarčinu a literatúru a druhý je exekútor na 
súde. Obidvaja vykonávajú normálnu prácu 
a všade sa stretávajú s maďarčinou. Exekú-
tor to má ťažšie, ten sa stretáva aj s bitkou. 

vy komunikujete s hercami po maďarsky? 

Ovládam kuchynskú maďarčinu, čiže 
v podstate nadávanie a niekoľko ďalších 
výrazov. Ak išlo o odborné výrazy, Gábor 
(Gabriel Erdélyi, pozn. DAF) prekladal. 
Gábor mi robí preklady, lebo nerobím len 
s týmto maďarským súborom. Je to v pod-
state môj asistent.

aká je história vašej spolupráce so súborom? 

Pracujem s nimi už 15 rokov. Ale nie 
som jediným režisérom, majú množstvo re-
žisérov. Robia hudobné divadlo, všetci spie-
vajú, Maďari sú dobrí na operety. Naskúšali 
a majú v repertoári množstvo operiet, držia 
v repertoári inscenácie dosť dlho. Boli sme 

spolu na medzinárodnom festivale v Turec-
ku, v Dánsku, na Jiráskovom Hronove, hos-
ťujú v Maďarsku. Rozdiel medzi maďarským 
a slovenským divadlom je, že sme pohybovo 
zdatní až expresívni a Maďari sa držia ta-
kej klasiky, umiernenosti. Ale sú vnútorne 
presvedčení o pravdivosti svojho konania. 
V Lučenci sú dva súbory, ktoré spolu žijú 
a nezavadzajú si a súdržnosť medzi nimi je 
zaujímavá. Súbor Timrava a Kármán Szín-
ház si navzájom pomáhajú. Nie je medzi 
nimi žiadna nevraživosť, ty si Maďar, ty 
si Slovák, jednoducho si divadelník alebo 
nie si. Je to teda slovenské divadlo hrajúce 
v maďarčine a ja som priaznivo naklonený 
menšinovým divadlám. Spolupracujem aj 
s DAD, kde sa hovorí po rusnácky. Sú to 
také moje spriaznené duše. 

Čo by ste robili, keby ste sa mali opäť pre-
žiť rok 1989?

Keby som bol v 1989 so skúsenosťami, 
ktoré mám, bol by som na pochybách, či 
idem do ulíc a zvoním kľúčmi. Nieže by sa 
mi nepáčilo, čo sa stalo, ale nepáči sa mi, 
čo sa deje teraz. Všetci sme proti niečomu 
bojovali a nikto sme nevedeli, čo to je. Keď 
sa na to pozriem teraz, po 20 rokoch, nena-
plnili sme skutkový stav. Možno by to malo 
byť inak. Nie som sadista, ale zdá sa mi, 
že jediní, ktorí si pravdivo vybojovali svo-
ju slobodu, sú Juhoslovania. Museli niečo 
obetovať. My sme neobetovali nič. Dokonca 
ani peniaze sme nevrátili. Bohatí ostali bo-
hatými a chudobní chudobnými. Nedostali 
sme sa na jednu koľaj. Po revolúcii sme mali 
všetci začať od piky.  –DaF–
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Dve sediace, chrbtom opreté dievčatá. 
Okolo nich porozhadzované pomaran-

če a zoschnuté pomarančové šupky. To je 
obraz, ktorý ponúkajú divákom hneď po 
príchode do sály protagonistky inscenácie 
Dlane, praskliny… a osobnosti Divadelného 
súboru Zasesmelendve z Nitry. Po zotmení 
sa k nim pridáva tretia, ktorá prináša svoj 
pomaranč. Ten akoby bol výtvarným vy-
jadrením niekoľkokrát opakovanej repliky 
„sedím v guli ticha“, od ktorej sa odvíja in-
scenovanie „textov od autorov im blízkych 
poetikou“ (citát z bulletinu). 

Je zrejmé, že skladba textov odráža vnú-
torný svet dievčat a otázky, s ktorými sa 
generačne vyrovnávajú. Má charakter skôr 
abstraktnej pocitovej koláže, ako nejakej 
logicky vystavanej montáže. Za paralelu 
k otváraniu svojho sveta a tém divákom 
prostredníctvom poézie môžeme považovať 
rôzne formy manipulácie s pomarančmi – 
odhryznutie a vypľutie šupky, rozlomenie 
a zjedenie, pohadzovanie, zašľapovanie, 
praskanie zoschnutých šupiek, ktoré majú 
snahu viazať sa na jednotlivé vyslovené 
repliky. 

Zdá sa však, že práca s jediným vý-

tvarným prostriedkom má skôr charakter 
demonštrácie, ako výstavby javiskových 
metafor. Tomuto konštatovaniu napomohol 
aj kukátkový divadelný priestor, v ktorom 
sa inscenácia uskutočnila, a ktorý intimi-
tu výpovede oddelil od diváka divadelnou 
rampou. (Tu sa odvolávam na skúsenosť 
s predstavením v polarénovitom priestore, 
kde mnohé veci predsa len nejako význa-
movo zafungovali, a to najmä vďaka fyzic-

kej prítomnosti diváka a herca.) 
Predstavenie, ktoré sme zhliadli na 

Scénickej žatve sa však zdá byť rozpačitým 
a diváka necháva takmer chladným. Práca 
s priestorom, pohybom a výtvarnom pôsobí 
skôr ako zhluk náhod, ktorým chýba vnú-
torná hierarchia a môžu sa reťaziť doneko-
nečna, až kým postupné stmievanie svetla 
nenaznačí, že je koniec a patrilo by sa za-
tlieskať.  Peter JanKů

Rozhovor s tvorkyňami a interpretátorkami 
inscenácie Dlane, praskliny… a osobnosti 
Lenkou Škoricovou, Veronikou Zajacovou 
a Simonou Šlosárovou, ktoré vystupujú v roz-
hovore pod jednotným menom: Hovorkyňa.

v programovom bulletine SŽ sa píše, že in-
scenácia je zložená z montáže autorov vám 
blízkych, takže kto, ako a čo vyberal?

Vyberala to naša režisérka Marica Šiš-
ková a ona urobila aj samotnú montáž. Ale 
my sme si to dôkladne analyzovali a prispô-
sobili.

Scénické riešenie, ktoré tvoria v podstat-
nej miere citrusové plody, vzniklo v ktorej 
fáze tvorby?

Začala som rozmýšľať nad tým, aká by 
mohla byť v inscenácii jednotná rekvizita 
– čo by to mohlo byť a práve guľu, ktorá sa 
spomína v texte, mi najviac asocioval po-
maranč. Neviem prečo. A potom sme prišli 
na myšlienku, že tam môže byť veľa poma-
rančov. A vyzerá to dobre, nie?

akým spôsobom ste – vychádzajúc z ab-
straktnej poézie – vytvárali konkrétnu 
podobu mizanscén, situácií, aranžmánov 
pohybu na scéne?

Vychádzali sme z pocitu a ten sme sa 
snažili nejako pohybovo stvárniť. Skúšali 
sme si rôzne etudy.

aký teda je tento váš pocit – ako sa dnes 
hovorí: „mesidž“, posolstvo inscenácie?

Že nikdy to nie je iba čierne a biele. 
A vždy sa dá rozhodnúť.

Čo nie je čierne a biele?
Všetko. Náš postoj k životu, naše roz-

hodnutia. Nemusíme sa rozhodnúť len me-
dzi čiernym a bielym, ale môžeme si zvoliť 
strednú cestu.

To je optimistické?
Myslím, že to je realistické.
Je to optimistické.

ale vaša inscenácia má skôr temný, ponu-
rý nádych.

Má to byť také.

vy ste už nezažili obdobie pred rokom 
1989, ale vtedy, ako ste sa možno dopoču-
li, stáli rady na mandarínky, pomaranče 
a vy nimi v inscenácii priam plytváte.

To je účelná deštrukcia.
Ale ono to ani dnes nie je sranda s tými 

pomarančmi – je to veľmi nákladná insce-
nácia.

Čiže každé vaše predstavenie viac stojí 
ako trvá?

Áno, čo už.
Miroslav dacHo

» autor: Beňová, Groch, Hatala, Hevier, Brück ~ réžia: Marica Šišková ~ DS Zasesmelendve ~ Nitra «

Dlane, praskliny… a osobnosti

kriticky proti 
násiliu

M i k roÚ VA H A

Pred dvoma rokmi som recenziu na pred-
stavenie divadla poézie na Scénickej 

žatve končila slovami: „Ak inscenácia Ó, 
bože, ako ja... zastupuje vrchol divadla poé-
zie na Slovensku, núka sa klasikovo: ‚Poé-
zia, krásna vdovička, toľkých si mala, teba 
nemal nik?‘ Tento rok sa mi Válkove slová 
vkradli do mysle opäť. Obe inscenácie však 
zvíťazili na Hviezdoslavovom Kubíne, kde 
rozhoduje erudovaná porota. Z toho logic-
ky vyplýva, že chyba je pravdepodobne vo 
mne. Ani tento rok som nedokázala prijať 
inscenáciu divadla poézie. Na divadlo to 
bolo príliš toporné a na prednes slabo inter-
pretované, mnohé verše zanikli v zhoršenej 
artikulácii a slabej počuteľnosti. Prednes 
veršov nebol vybrúsený. Nepostrehla som 
výklad básní, neodčítala som mikroprí-
beh herečiek na scéne. Čo dané javiskové 
postavy v inscenácii Dlane, praskliny... 
a osobnosti spája, čo predstavujú, prečo sú 
tak odeté, aký je medzi nimi vzťah? Táto 
inscenácia sa mi zdala banálna. Potenciál 
divadla poézie aj súboru je predsa podstat-
ne väčší.   lenKa dzadíKová

beseda na 
Februárke
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Máme hole v ruce!
cES TA do F r A ncÚ ZSk A

Ešte v polovici šesťdesiatych rokov na-
písal S. Štepka hru Človečina. Pred pár 

rokmi Činohra SND uvádzala hru T. Kusej 
S mamou. Obe sú o spolužití troch generá-
cií, z ktorých tá najstaršia sa už akoby po-
berala na druhý svet. Aj hra K. Mišíkovej 
Zabudla som je o rovnakom probléme. Ako 
spojiť život najmladších, tých v strednom 
veku s tými, ktorým už neslúži zdravie, 
zrádza pamäť a popri milote svojej existen-
cie prinášajú problémy až do zúfania. Niet 
sporu o tom, že táto téma je spoločensky, 
mravne i humánne naliehavá. Častokrát 
sa v takýchto príbehoch objaví plačlivosť, 
sentiment alebo aj cynizmus a surovosť. 
Hra K. Mišíkovej sa týmto veciam úspešne 
vyhýba. Rovnako tak režijné naštudovanie 
Ľ. Majeru. 

Čo sa však inscenácii nepodarilo pre-
klenúť, napriek hereckej dispozícii súboru, 
je motivická nedostatočnosť, prejavujúca 
sa referujúcim radením výstupov a nelo-
gičnosťami v práci s časom a priestorom. 
Základnou polohou tejto hry i breznianskej 
inscenácie je starý, hodne starý „obraz zo 
života“. Pri ňom sa začína a žiaľ aj kon-
čí ambícia tvorcov. Ale ak zvolíme takúto 
metódu zobrazenia, treba ju aj naplniť. Dô-
sledne. Sotva je prijateľná záverečná scé-
na, keď akýsi ľudia  vyhrnú spodničkové 

závesy, ktoré doteraz plnili funkciu zadné-
ho prospektu. Akú ilúziu javiska to chceli 
zrušiť? Medzi nami dievčatami, autorka 
a režisér jednoducho nevedeli, ako obraz 
zo života ukončiť.

Inak kultivovaná inscenácia, ktorá, zdá 
sa, však divákov púta humorom. Dúfam, 
že nie výsmechom – napokon tvorcovia sa 
usilovali chápať všetky javiskové postavy. 
Pekné, ale takto dramatické napätie ne-
vzniká.  vLaDIMíR ŠTeFko

H Er Eck é Z A bÚ dA n i E

Brezniansky súbor tento rok opäť ponúka 
tému. Tri generácie žien žijú v jednom 

byte, pretože najstaršia z nich potrebuje 
pomoc. S jej chorobou, zdá sa, nepotrebuje 
veľkú opateru, avšak čoskoro ju bude po-
trebovať pri bežných denných činnostiach. 
Alzheimer totiž mení ľudí na deti. Choroba 
sa v texte však presne nepomenúva. 

V uzavretom priestore na seba narážajú 
a bijú sa potreby troch žien. Starká chce veľa 
nedosiahnuteľných vecí, ktoré si vymýšľa 
(cesta do Francúzska), hoci okrajovo súvisia 
s realitou. Matka nechce prijať fakt, že starká 
je chorá a bráni sa neustálym rozkazovaním 
a prísnosťou, núti ju „precitnúť“ do reality. 

Dcéra sa cíti v byte, kde sa všetko podriaďuje 
babke a nič sa nedeje normálne, stiesnená. 
Avšak k starkej vie byť jemná a láskavá. 

Pozornosť si zaslúži výkon Alžbety Va-
gadayovej v postave Márie Sokolovej, sta-
rej matky. Pravdivo stvárnila stavy Alzhe-
imerovou chorobou trpiacej ženy, ktorá sa 
správa detinsky, nechápavo sa usmieva, 
vie byť ostrá, podozrievavá a v nečakanej 
chvíli si spomenie na meno svojej vnučky. 
Všetky prechody boli plynulé, až to naozaj 

vyzeralo, že nie je chorá, iba to predstiera, 
aby ich nahnevala. 

Civilným herectvom herci nepodsúvali 
emócie už aj tak ťaživej témy. Avšak hudba 
dvojnásobne plnila túto úlohu. Takmer 
neustále znejúca emotívna hudba (Bach) 
pôsobila občas rušivo. Ak režisér staval in-
scenáciu na hercoch, mohol by zvážiť nadu-
žívanie ďalších prostriedkov, aby dosiahol 
ešte intenzívnejší zážitok. 

dária F. FeHérová

nAJ podS TAT n EJši E J E,  
A bY bol J EdE n „bl á Zon“

Rozhovor s režisérom inscenácie Zabudla 
som Ľuboslavom Majerom.

DS J. Chalupku na Scénickej žatve ’89 zís-
kal Cenu za tvorivý čin roka s inscenáciou 
Zberné stredisko vo vašej réžii. na 89. 
ročník festivalu sa súbor opäť prebojoval 
s inscenáciou Zabudla som, ktorej réžia 
taktiež patrí vám. ako si spomínate na 
vašu tvorbu z roku 1989?

„Aby som bol vtipný, použijem iba ná-
zov tejto inscenácie: Zabudol som.“

Bola táto inscenácia politicky angažovaná?
Človek sa nemôže vyhnúť politizovaniu. 

V každom prípade to bola skôr rozprávka o 
tom akí sme, čo nás ženie k dobrému alebo 
k zlému, či sme zmysluplne prežili tento ži-
vot alebo nie. Keď už prídeme do toho zber-
ného strediska, môže nám byť všetkého 
ľúto, nič už však nezmeníme.

aké suroviny by mal zbierať ochotnícky 
súbor, aby sa takmer každoročne zúčast-
ňoval na najprominentnejšej amatérskej 
prehliadke? 

Myslím, že najpodstatnejšie je, aby bol 
jeden “blázon”. V tomto prípade je ním pán 
Vagaday, ktorý je schopný a ochotný na-
zbierať peniaze, aby sa dalo urobiť aspoň 
niečo napríklad so scénou, či kostýmami. 
Vždy totiž musíte hľadať, čo je podstatou, 
čo je zrnkom výpovede inscenácie.

Čo ovplyvnilo váš dramaturgický výber 
v prípade inscenácie Zabudla som?

Myslím, že autorka textu, Katka Miší-
ková, je nedocenenou autorkou. Text Zabu-
dla som je mi emočne a myšlienkovo veľmi 
blízky. Dokonca s ochotníkmi v Pivnici som 
inscenoval aj jej text Chodíte sem často? 
V danom momente možno povedať, že som 
jej dvorným režisérom, ale určite si to za-
slúži. Katkina tvorba mi je sympatická tým, 
že nečaruje nejaké veľké veci, ale obyčaj-
nú rozprávočku o obyčajných ľuďoch. Je to 
materiál, ktorý by sme mohli zaradiť skôr 
ku telenovelám. Akonáhle sú však jej texty 
herecky zvládnuté, veľmi dobre sa uchytia 
aj na scéne. –SaP–

kriticky proti 
násiliu

beseda na Februárke

» autor: K. Mišíková ~ réžia: Ľuboslav Majera, a. h. ~ DS Jána Chalupku mesta ~ Brezno «

Zabudla som
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PIaT y oDDIeL
HoSpodá rSk E, Soci á l n E 

A ku lT Ú r n E pr áVA
Čl. 35
(1) Každý má právo na slobodnú voľbu po-

volania a prípravu naň, ako aj právo podni-
kať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.

Čl. 37
(1) Každý má právo sa slobodne združovať 

s inými na ochranu svojich hospodárskych 
a sociálnych záujmov.

(4) Právo na štrajk sa zaručuje. Podmien-
ky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sud-
covia, prokurátori, príslušníci ozbrojených 
síl a ozbrojených zborov a príslušníci Zboru 
požiarnej ochrany.

Čl. 39
(2) Každý, kto je v hmotnej núdzi, má prá-

vo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na za-
bezpečenie základných životných podmienok.

Čl. 43
(1) Sloboda vedeckého bádania a umenia 

sa zaručuje. Práva na výsledky tvorivej du-
ševnej činnosti chráni zákon.

ŠIeST y oDDIeL
pr áVo nA ocH r A n u Ž i Vo T n éHo 

proS T r Edi A A ku lT Ú r n EHo 
dEdičS T VA

Čl.44
(1) Každý má právo na priaznivé životné 

prostredie.
(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať 

životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú 

zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné 
prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pa-
miatky.

(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírod-
ných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a účin-
nú starostlivosť o životné prostredie.

Čl.45
Každý má právo na včasné a úplné infor-

mácie o stave životného prostredia a o príči-
nách a následkoch tohto stavu.

Lúčime sa textom hymnickej piesne Hoj, 
vlasť moja, ktorej autorom je významný 
slovenský dramatik Ferko Urbánek (vl.m. 
František Ľudovít Urbanek, um.m. Ferko 
U.) (* 31. júl 1858, Vsetín - † 10. december 

1934, Bratislava, Petržalka). Pseudonym: 
Miloň, Salvator, Tatran, Tatranský, Tatrín, 
Tatroslav 

Hoj, vlasť moja,
ty drahá zem,
ja zo srdca
ťa milujem.
Chcem tvojím verným synom byť,
za blaho tvoje v práci žiť.

Hoj, vlasť moja,
ty zemský raj,
ty krás blaha
večný si máj.
Chcem tvojím verným synom byť,
za spásu tvoju v práci žiť.

Hoj, vlasť moja,
ty svätá zem,
celou dušou
ťa uctiť viem.
Chcem tvojím verným synom byť,
raz v lone tvojom sladko sniť.

Miroslav dacHo

Zhovárali sme sa so zástupkyňami ministerstva kultúry, paniami Evou Bajtayovou Bednárikovou a Zorou Turancovou

Robíme, čo môžeme

u M E n i E oboH Acu J E Ž i Vo T

V redakcii sme privítali Evu Bajtayovú Bed-
nárikovú, riaditeľku odboru nehmotného kul-
túrneho dedičstva a kultúry znevýhodňova-
ných skupín obyvateľstva sekcie kultúrneho 
dedičstva MK SR a Zoru Turancovú  zo sekcie 
kultúrneho dedičstva MK SR.

Ste na Žatve prvý raz?
EBB a ZT: Áno, obe sme tu prvý raz.

Čo sa vám tu najviac páči?
ZT: Nadšenie mladých ľudí, ktorí na-

chádzajú zmysel v hovorenom slove. Bola 
som aj na Hviezdoslavovom Kubíne. Bola 
tam podobná atmosféra, tiež tvorivá. 

EBB: Aj ten rozborový seminár, ktorý 
bol ráno, bol v priateľskej nálade. Myslím 
si, že je to prínosné.

Má podľa vás zmysel usporadúvať takéto 
festivaly, konfrontačné súťaže ochotníc-
keho divadla?

ZT: Nepochybne áno.
EBB: Ja sa zameriavam na mladú gene-

ráciu. Mládež trávi svoj čas zmysluplne. 
Netúlajú sa kade-tade, ale sú v súbore, 
v ktorom pričuchnú k umeniu. A umenie 
obohacuje život, nie je taký jednotvárny. 
Ľudia majú príležitosť žiť iné životy.

ZT: V neposlednom rade je to inkubátor 
pre profesionálnu scénu. Oni niekde musia 
žiť a vyrastať, získavať skúsenosti. A tu, 
v konfrontácii s odborníkmi, majú tú mož-
nosť už 89 rokov. 

Mali by to občania sponzorovať zo svojich 
daní?

EBB:  Prečo nie?
ZT: Istým spôsobom sponzorujú, lebo 

na to idú štátne peniaze, ktoré sú penia-
ze daňových poplatníkov. Ale je potrebné 
viaczdrojové financovanie, lebo štát nedo-
káže saturovať všetky kultúrne potreby. 
Kultúra je vždy na chvoste a dostáva naj-
menej peňazí.

EBB: Ale áno. Mal by to podporovať aj štát.

Prečo?
EBB: Je to verejný záujem.

Prečo je potom z roka na rok menej peňazí?
ZT: To nie je len otázka neprofesionál-

neho divadla.
EBB.: A nie je to otázka pre nás.
ZT: Treba sa pýtať na ministerstve fi-

nancií. Rezort kultúry ide rok od roku dole. 
Zákonite nemôžu ísť podujatia hore. Ale ro-
bíme, čo môžeme.

Je súčasný systém dotácií – komisie, kto-
ré posudzujú projekty – skôr dobrý alebo 
zlý?

EBB: Je dobré, že vôbec nejaký systém je. 
Bolo by ho dobré niekoľko násobne navýšiť, 
aby sme dokázali pokryť potreby. V oblasti 
neprofesionálnej tvorby je to veľmi široká 
oblasť. Pri profesionálnej kultúre každá 
oblasť má vlastný podporný program. Ne-
profesionálna kultúra je v jednom a nemá 
dostačujúci balík podpory na takú širokú 
oblasť. Systém funguje s prideleným balí-
kom, snažíme sa ho z roka na rok vylepšiť. 
Bude nový podprogram v rámci programu 
pre amatérsku tvorbu.

ZT: V rámci možností disponibilných fi-
nančných prostriedkov, ktoré sú k dispozí-

cii, si myslím, že sa to blíži k spravodlivosti 
– každému odvetviu amatérskej tvorby sa 
dostane istá časť. Samozrejme, nepokryje 
100 percent, ale organizátori si musia hľa-
dať aj iné zdroje financovania.

EBB: Snažíme sa naozaj spravodlivo 
podporovať jednotlivé oblasti, aj čo sa týka 
rozptýlenia v rámci Slovenska. 

vidíte nejaké rezervy napríklad v  metodi-
ke hodnotenia projektov?

EBB: Možno by to bolo úplne dokonalé, 
keby bol priestor projekty dokonale prečí-
tať, vidieť, posúdiť, pristupovať individuál-
ne. Ale keď máte vyše tisíc projektov, tak 
sa to nedá.

S vedením, ktoré má ministerstvo kultúry 
teraz, sú vyhliadky skôr optimistické ale-
bo pesimistické?

EBB: Ako pre ktorú oblasť kultúry. Mo-
mentálne je prioritou kultúrne dedičstvo. 
Naša oblasť bola vždy na chvoste – amatér-
ska umelecká tvorba a tradičná kultúra.

ZT: Jednoducho s tými prostriedkami, 
ktoré sú, sa nedá robiť a priorizovať všetko 
v tom istom čase.

 EBB: Riešia sa veci, ktoré najviac pália. 
Nedá sa riešiť celá oblasť systematicky.

ako vníma ministerstvo Scénickú žatvu?
EBB: Je to festival s niekoľko desaťroč-

nou históriu.
ZT: V rámci amatérskeho divadla je to 

najväčší festival, a tak je aj vnímaný. Mys-
lím si, že aj finančné prostriedky, ktoré naň 
pritiekli, to odzrkadľovali.

–trn, ldz–

Závodník (pokračovanie zo str. 1) 
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Hľadá sa tácka!
Dnes v skorých ranných hodinách 

sa z priestorov študovne, kde 
sídli redakcia vášho obľúbeného 

denníka, stratila tácka. Nemá 
srsť, ale má hladkú antikorovú 

pokožku. Je oblá. 

(foto je ilustračné)

Počúva na meno Antikorka.

Prosíme, ak ste ju niekto videli, 
pokúste sa ju odchytiť. Je krotká 

a priateľská.

Poctivý nálezca či nálezkyňa 
bude odmenený či odmenená!

Chcete si oddýchnuť od 
náročného programu Scénickej 
žatvy? Nájsť inšpiráciu k ďalšej 

tvorbe? 

Naše dvere sú vám  
vždy otvorené dokorán! 

Psychiatrická liečebňa Sučany 
043 42 93 202

kyvadlová doprava 
veselý kolektív – 250 lôžok

Liečime i ambulantne!

n EF u ngu J E – dV E SES T rY – TA k, 
Tá k, Tá á á á á k – JA n ko½J E n ko – 

píSk Ací dE ň

Karol Horváth: 
Miniátury sú na Scénickej žatve vždy •	
pre mňa príjemným osviežením.
Je to surovina vybrúsená do veľmi dob-•	
rého tvaru, nechcem povedať briliantu.
Ešteže je v Šali dobrá porota, ktorá sem •	
takéto veci pustí.
Mňa len mätie, že to je recitačný kolek-•	
tív, lebo mi chýbal náznak polyfónie vo 
zvuku.
Aby mohlo umenie vypovedať o živote, •	
nesmie byť vernou kópiou života.
Keď má každý zapískať, ja idem z toho •	
umrieť.
To vravím len tak pre zábavu.•	
Čo je na tom recitačný kolektív? Že ich •	
je tak veľa?

Vladimír Štefko: 
Že občas recitujú.•	

Z A pl o T oM – ddS prVoSi E n k A, 
Z á k A M E n n é

Miklós Forgásc: 
Akoby som videl Luskáčika na tému •	
holokaustu. 
Niekto to vykladal ako metaforu kre-•	
mácie.

Elena Knopová: 
My sme zakomplexovaní, takže si pa-•	
mätáme len sovietske pochody.

Z A bu dl A SoM – dSJcH, br EZ no

Vladimír Štefko:
Bodrý inštalatér so zmyslom pre filo-•	
zofiu.
Peter (Janků) by povedal level, ja ešte •	
stále hovorím úroveň.
Všetci si poplačeme a každý si ešte •	
požičia od suseda v hľadisku dve vrec-
kovky.
Mám nejaké poznámky, ale nerozu-•	
miem im.
Včera som hovoril kolegom, že ja som •	
videl Brezno, keď ešte pani Vagadyová 
hrala slečny.

Peter Janků: 
Záclonky nie!!!•	
Nemôžem čítať významovo prerezané •	
záclonky.

Ľuboslav Majera: 
Musíš sa vyhrabať z hovien.•	
Srbi hovoria plačpičkársky.•	
U divákov to funguje.•	

Karol Horváth: 
U divákov funguje všeličo.•	

Vladimír Štefko: 
Slovenskí dramatici neboli takí spros-•	
tí, ako by sme si mohli myslieť. 

–Mrd–

Tráva 
v raňajkách

revolučný 
hlásnik

Národné osvetové centrum 
v Bratislave a Slovenská národná 

knižnica – Slovenské národné 
literárne múzeum v Martine

pozýva na prezentáciu dokumentov 
z dejín Scénickej žatvy 

a celoslovenských divadelných 
prehliadok z archívov NOC, SNLM 

SNK a divadelných súborov  
1926 – 2010

o rok dEVÄťdESiAT

Podujatie v rámci Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva 2011.

Výstava je sprístupnená od 1. 9. 2011 
do 15. 9. 2011

v
Národné osvetové centrum 
v spolupráci so Slovenským 

národným literárnym múzeom SNK 
v Martine 

Vás pozýva na pracovné stretnutie 
účastníkov Scénickej žatvy 2011 

z oblasti divadla, umeleckého 
prednesu a detskej dramatickej 
tvorivosti, ktorá sa uskutoční
3. septembra 2011 o 12. hod. 

v SNML SNK v Martine.

Cieľom pracovného stretnutia 
s názvom O ROK DEVÄŤDESIAT je:

zistiť informácie, záujem a potrebu 
opätovného oživenia uchovávania 

a prezentácie kultúrneho dedičstva 
amatérskeho divadla a umeleckého 

prednesu;

prerokovať návrhy a podnety 
na prípravu 90. ročníka súťaží 

slovenských divadelných súborov.

v
SA lTo MorTA l E!

Na detašovanom pracovisku 
Scénickej žatvy v Kováčovej sa dnes 
uskutočnilo jedinečné predstavenie. 
Čerstvá redaktorka časopisu Javisko 
Jana Hanzelová a režisér Ján Mikuš 

o 17 hodine vystúpili s vrcholne 
nebezpečným a vrcholne životným 
kúskom. Z visutej hrazdy spoločne 

skočili do stavu manželského.
Prajeme im veľa šťastia a dúfame, 
že sa podobná udalosť už nebude 

opakovať.


